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WELKOM BIJ HET WEBINAR 

Mededeling: Dit webinar zal worden opgenomen, zodat het later teruggekeken kan 
worden. Daarvan ziet u zo een melding in beeld. U komt zelf niet in beeld: op de 
opname is te horen en te zien wat u straks ook gaat horen en zien.

Project Versterking van de Preventie- Vroegsignaleringsketen
We starten om 15.00 uur

WELKOM!

Rianne Kasander – manager Verslavingskunde Nederland

Programma vandaag:
Presentatie resultaten projecten Alles over Drinken en Naasten! 

- per project door projectleider
- afsluitend: inzicht in implementatie

Om half 5: 
- ben je helemaal op de hoogte van Alles over Drinken;
- ben je helemaal op de hoogte van het aanbod voor Naasten;
- heb je al je vragen kunnen stellen of weet je aan wie je ze kunt stellen;
- wil je snel aan de slag in je eigen instelling met dit mooie aanbod! 

WELKOM!

Huishoudelijke mededelingen:
- opname! 
- dit webinar is terug te kijken, waar en hoe volgt.
- Vragen in de chat; niet behandeld, komt de spreker op terug
- camera en microfoon uit: iedereen wordt gedempt

Met wie zitten we hier eigenlijk? 
Preventiewerkers, bestuurders, managers, zorgverzekeraars, 
beleidsmedewerkers, ambtenaren…. 

EVEN VOORAF… 
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→ Na onaal Preven e Akkoord 2018
terugdringen roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik

→ Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblema ek
www.herkenalcoholproblematiek.nl

→ Verslavingskunde Nederland
Basispakket preventie: aanvullende projecten
www.verslavingskundenederland.nl/themas/preventie-en-vroegsignalering

EEN BEETJE ACHTERGROND… Samenwerkingsverband Vroegsignalering
Alcohol (SVA)

Stuurgroep
Voorzitters werkgroepen, project V, VWS, 
SPL, ZN, KNMG, VKN, Bureau
Voorzitter: Gerard Molleman (op persoonlijke 
titel)

Bureau (coördinatie van het 
platform en inhoudelijke 
ondersteuning)
Trekker: Trimbos (VKN)

WG Jeugd
Trekker: GGD

WG 
Zwangerschap
Trekker: KNOV 

Project Vrijwilligers:
Trekker: KBO-PCOB

Project Naasten:
Trekker: VKN

Project Aanbod Zwangeren
Trekker: KNOV

Project V (E-health):
Trekker: VKN

WG 
Werkgevers
Trekker: NVAB

WG 2e lijn
Trekker: VKN

Dagelijks Bestuur
VKN, SPL, Bureau 
(Trimbos),voorzitter

WG Huisartsenzorg
Trekker: ntb
(nog in opstartfase)

WG ouderen
Trekker: Tranzo (per 
2021; voorheen KBO-
PCOB)

IkPas
Trekker: Stichting Positieve 
Leefstijl

VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND

www.verslavingskundenederland.nl/preventieakkoord

Allesoverdrinken.nl : Tamara de Bruijn & Jitske Hoogervorst 

Aanbod voor Naasten: Sonja Basemans

Moti 55 & Implementatie: Hans Dupont

EN DAN NU NAAR DE INHOUD!  
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Als resultaat van het project:
‘Versterken van de preventie en vroegsignaleringsketen’

ALLESOVERDRINKEN.NL

Wist jij dat Verslavingszorg óók veel preventief 
hulpaanbod biedt zonder verwijzing huisarts?
- Laagdrempelig
- Geen dossier
- Geen kosten
- Zelf weer op weg

’VERSTERKEN VAN DE PREVENTIE EN 
VROEGSIGNALERINGSKETEN’

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2. Dat drinkers weten wat ze kunnen doen en waar ze terecht 
kunnen om en passende hulp te zoeken om hun 
alcoholgebruik te veranderen.

MAW: 

Kunnen toeleiden naar zorg waar nodig en verlaging 
ervaren drempel naar zorg

1. De vroegsignalering goed op gang brengen en drinkers in een vroeg 
stadium stimuleren om na te denken over hun alcoholgebruik;

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
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VOOR WIE DOEN WE HET?
VOOR WIE DOEN WE HET?

• Drinkers met zelfinzicht in hun problematiek die verandering zoeken (actief en 
gemotiveerd) 

• Drinkers met weinig probleembesef, maar die wel bereid zijn om te kijken naar hun 
alcoholgebruik en hun gebruik te testen (bewustwording van het eigen 
alcoholgebruik) of hun gedrag te veranderen (via zelfmanagement of zorg). 

• Naastbetrokkenen met vragen over hun drinkende naaste en wat te doen om 
iemand te motiveren tot zorg.

• Professionals (in de (eerstelijns)zorg, de wijk, op het werk en in het sociale domein) 
met vragen over probleemdrinkers en wat te doen om iemand te motiveren tot 
zorg.

• Specifieke doelgroepen drinkende ouderen en groepen die helemaal geen alcohol 
zouden moeten drinken zoals: zwangere vrouwen en jongeren onder de 18 jaar. 

HOE IS DAAR AAN GEWERKT? HOE IS DAAR AAN GEWERKT?
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WAT HEEFT HET OPGELEVERD?
Bereik 2021

 Vernieuwde landelijke alcohol-zelftest 5

 Samenwerking opgestart andere platforms 8

 Preventieve alcohol-interventies aan het portaal 
gekoppeld

8

 Koppelen 4 aanvullende preventieve alcohol-
interventies

4

 Aantal unieke bezoekers aan de website 183.074

 Aantal unieke bezoekers alcoholzelftest 13.066

 Campagne - impressies van de campagne (1 maand) 2.150.371 

 Campagne - Aantal clicks naar de website (1 maand) 186.598 

Ik Pas; 912

Forum; 958

Zelfhulp; 
224

Adviesgesprek; 
434

Ik Pas

Forum

Zelfhulp

Adviesgesprek

PROJECT NAASTEN

Naasten in heel Nederland handvatten bieden om 
problematisch alcoholgebruik te signaleren en motiveren tot 

matigen van gebruik.
door

implementeren van geschikte evidence based interventie 
binnen alle bij VKN aangesloten instellingen voor 

verslavingszorg

DOEL PROJECT NAASTEN

1. Geschikt maken van interventie
• E-learning en training
• Draaiboek, werkboek, ppt etc

2. Interventie implementeren door instellingen
• Trainen
• Alle materialen naar instellingen

3. Campagne (social media)

RESULTATEN PROJECT NAASTEN
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E-LEARNING

• Gijs van Houwelingen aan het woord 
(preventiewerker)

• Sylvie aan het woord (ervaringsdeskundige)

PROJECT NAASTEN IN DE PRAKTIJK

Hans DupontMOTI-55
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55-plus

• Laatste 2 decennia toename van alcoholconsumptie 
in de groep 55 en 75 jarigen

• Groot deel van de 55-plussers niet bewust van 
nadelige gevolgen van alcohol

• Ook meer vraag voor behandeling 

Vraag: 55+ers en alcohol
1. Singles drinken meer dan mensen met een relatie

2. Rokers drinken meer dan niet rokers

3. Actieve mensen drinken meer dan inactieven

4. Van alle GGZ-problemen is depressie de beste voorspeller van een hoog 
alcoholgebruik

A. 1,2,3,en 4 zijn waar

B. 1,2 en 4 zijn waar

C. 1 en 2 zijn waar

D. 4 en 3 zijn waar

Algemeen 55+ en alcohol

   
MOTI 55
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84 uitvoerders in den lande
Provincie/plaats instelling Aantal 

medewerkers 
Aantal 
trajecten 

Noord-Holland (minus 
Amsterdam) 

Brijder 18 15 

Amsterdam Utrecht Jellinek 15 25 
Zuid Holland (zonder 
Rotterdam) 

Parnassia 3 5 

Rotterdam Youz 1 0 
Noord Brabant Novadic Kentron 14 3 
Groningen/Drenthe VNN 2 1 
Friesland VNN 2 1 
Overijssel/Flevoland Tactus 6 8 
Gelderland Iriszorg 14 2 
Noord Limburg Vincent van Gogh 

Instituut 
7 1 

Zuid Limburg Mondriaan 2 17 

Campagne google ad en facebook (juli-
september)
• 200.000 unieke personen met een individuele 

reclameboodschap benaderd
• 12.000 mensen klikten door naar de moti55 website
• ?? aanmeldingen

2023

• Implementatie verbeteren.
• Effectiviteitsonderzoek alsnog realiseren.
• ZON project alcohol en ouderen in Limburgse 

achterstandswijk
• Continuering van werkgroepdeelname SVA en 

verdere integratie in e-health-project alles over 
drinken
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Implementatie Basispakket

HANS DUPONT, 

DUM SPIRO, SPERO

 Wie kent het basispakket verslavingspreventie van VKN:

 A: Ik werk er mee!

 B: Ik ken het wel, maar ik doe er niets mee.

 C: Basispakket Verslavingspreventie?

www.verslavingskundenederland.nl

Bedoeling vandaag

 Wat is het basispakket; heel kort

 Wat komt er uit de procesevaluatie?

 Hoe staat het met de implementatie?

 Hoe verder?

• Integraliteit
• In heel Nederland
• Stepped care U-S-I
• Zo veel mogelijk uit database 

CGL RIVM Centrum 
Gezond Leven
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Welke settings?

Emergis

• 212 Fte in totaal in Nederland 
(meer dan 300 werkers)

• Overal: Ik Pas, Adviesgesprek, 
IVA, Moti4, Nix-18, Stoptober, 
Dims, Helder op School

• Bijna overal: Open en Alert, 
Moti55, Doe-praatgroep 
KovKopp, Craft of 5-step, 
coffeeshopcursus, barcode

Emergis
+/- 2.0

Ervaringen uit de procesevaluatie

Procesevaluatie bij 
landelijke 
hoofdenvergadering 
(programmalijn P&V)

“Geeft meer gezag; vergroot je kwaliteit”
“Landelijke samenwerking versterkt elkaar, 
geeft toegevoegde waarde”
“Geeft ruimte om niet alleen maar subsidie te 
krijgen voor losse interventies”

“Geeft goede basis voor 
volksgezondheidsnota
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Voorbeeld Moti4: streven naar gelijke
implementatiegraad?

175 getrainde preventiewerkers 
voeren jaarlijks ongeveer 3000 
Moti-4’s uit

Helder op school

 In heel het land en elke regio 
geïmplementeerd

 In 2021 zijn er 98 ouderavonden 
uitgevoerd

 141 werd er aan scholen 
ondersteuning bij 
beleidsvraagstukken gegeven

 Gemiddeld worden in Nederland 
27.7% van de scholen bereikt

DIMS
BEDANKT VOOR UW KOMST!

Hebt u nog een vraag? Mail gerust een van onze projectleiders!

Tamara de Bruijn (Alles over Drinken)   tdebruijn@verslavingskundenederland.nl
Hans Dupont (Moti55) h.dupont@mondriaan.eu
Sonja Basemans (Naasten) sbasemans@verslavingskundenederland.nl
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